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Ziua de 7 martie este data la care Guvernul României, în anul 

1990, a decretat transformarea Institutului de Subingineri în 

Universitatea „Ștefan cel Mare”, mediul academic sucevean 

marcând această aniversare printr-o festivitate la care au luat 

parte profesori, autorităţi locale și judeţene, parteneri din alte 

centre universitare, studenţi. 

Cu acest prilej, rectorul interimar al USV, prof. univ. dr. ing. 

Mihai Dimian, a prezentat un bilanţ al activităţii instituţiei 

aferent anului 2017, amintind totodată și de câteva repere de 

la începuturile universităţii sucevene. 

„Sunt 28 de ani de când avem universitate la Suceava și ne 

apropiem de aproape 55 de ani de învăţământ superior. 

Aceste lucruri s-au făcut cu ajutorul miilor de cadre didactice 

și al zecilor de mii de studenţi care s-au perindat în acest 

campus, care au contribuit la creșterea prestigiului acestei 

universităţi. Dacă ne vom uita la începutul ei, vom constanta 

că a început cu excelenţă. Am avut ca rectori doi 

academicieni de prestigiu ai României - Constantin Ciopraga 

și Constantin Corduneanu. Universitatea, dezvoltată din 

1990, dar pornind de la un campus modern, de la un corp 

profesoral de excepţie, a fost coordonată de acad. Emanuel 

Diaconescu și apoi a urmat Adrian Graur”, a punctat Mihai 

Dimian. 

La ceas aniversar, dintre invitaţi au luat cuvântul: Mirela 

Adomnicăi - prefectul judeţului, Ion Lungu - primarul 



Sucevei, Gheorghe Niţă - vicepreședintele Consiliului 

Judeţean, Stepan Melnychuk - rectorul Universităţii „Yurii 

Fedkovici” din Cernăuţi, Mikhail Manylich - rectorul 

Universităţii Bucovinene de Stat din Cernăuţi și Marius 

Diaconu - președintele Agenţiei Naţionale a Organizaţiilor 

Studenţești din România - ANOSR. 

 Analizând evoluţia Universităţii din punct de vedere al 

numărului de studenţi, Dimian a menţionat că în ultimii ani 

USV a înregistrat o scădere la acest capitol, scădere care însă 

se înscrie în tendinţa naţională (în anul 2007-2008 erau 

înregistraţi în universităţile din România, la licenţă, anul I, 

900.000 de studenţi, iar în prezent sunt mai puţin de 

400.000). Deși la nivel naţional, populaţia universitară 

continuă să scadă, USV a reușit în ultimul an să înregistreze 

o creștere a numărului de studenţi. 

Cât privește numărul de locuri bugetate, rectorul interimar al 

USV a subliniat că această regiune merită mai mult, existând 

o inechitate la nivel naţional în modul în cum sunt distribuite 

locurile bugetate. Această zonă, deși este cea mai săracă din 

România, primește și cele mai puţine locuri bugetate raportat 

la numărul de absolvenţi de liceu care sunt în regiune. 

Cu toate acestea, în ultimul an, se remarcă o creștere a 

numărului de locuri bugetate, ceea ce înseamnă că tot mai 

mulţi studenţi pot studia în universitatea suceveană fără taxă. 

Mihai Dimian a mai subliniat că, în 2017, s-a bifat și o 

creștere a numărului de studenţi străini (români de 

pretutindeni) și o dublare a numărului de studenţi moldoveni. 

Cel mai probabil numărul acestora ar fi fost și mai mare, însă 

Universitatea nu poate răspunde tuturor cererilor de cazare 

ale candidaţilor, mai multe demersuri fiind iniţiate pentru a 



remedia acest aspect. 

Referitor la finanţarea instituţiei, 2017 a adus o creștere a 

bugetului instituţiei, dar și o scădere a veniturilor din 

proiecte și fonduri europene. 

 O altă temă abordată de Mihai Dimian a fost cea a numărul 

de brevete de invenţii obţinute în 2017, USV menţinându-se 

lider naţional în clasamentul întocmit de Oficiul de Stat de 

Invenţii şi Mărci (OSIM). 

OSIM a acordat, în 2017, Universităţii sucevene 18 brevete 

de invenţie, aproape dublu decât instituţiei poziţionate pe 

locul al doilea (Universitatea Tehnică din Iași). Rectorul 

interimar a mai arătat că 2017 a însemnat și trimiterea 

primelor cereri de brevete pentru brevetare europeană. 

Privind retrospectiv și analizând o statistică din ultima sută 

de ani, Dimian a precizat că România se află, în ceea ce 

privește brevetele de invenţie, la nivelul de după Primul 

Război Mondial și de după al Doilea Război Mondial. 

La finalul bilanţului, Mihai Dimian a subliniat că deși USV 

se încadrează în media naţională în ceea ce privește calitatea 

absolvenţilor de liceu admiși, aceștia reușesc să performeze 

pe parcursul studiilor universitare, prezentând și câteva 

exemple în acest sens. 
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Prof. univ. dr. ing. Adrian Graur a fost distins cu titlul 

onorific Rector Emeritus pentru contribuţia sa excepţională 

la creşterea şi consolidarea prestigiului naţional şi 

internaţional al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava 

(USV) în cei peste 40 de ani de când activează în instituţie. 

Distincţia i-a fost oferită în cadrul festivităţii de marcare a 28 

de ani de la transformarea Institutului de Subingineri în 



 Universitatea „Ştefan cel Mare”. 

În introducere, prorectorul USV Ştefan Purici a punctat 

câteva dintre reperele evoluţiei profesionale a fostului rector 

al Universităţii (2004-2012), subliniind o serie dintre 

iniţiativele, proiectele şi reuşitele ce poartă semnătura lui 

Adrian Graur. 

„Este un deschizător de drumuri, un modelator de destine, un 

susţinător al adevăratelor valori”, a menţionat Ştefan Purici. 

Acesta a mai arătat că, de-a lungul celor peste 40 de ani de 

carieră în USV, Adrian Graur a încercat să impună 

Universitatea în spaţiul academic românesc şi internaţional, 

impulsionând corpul didactic spre obiective foarte înalte. 

În calitate de rector al USV, în anul 2005, la Bologna, Adrian 

Graur a semnat Magna Charta Universitatum, un pas care a 

deschis pentru USV calea drumului european. 

Tot lui i se datorează iniţiativa înfiinţări Clubului Sportiv 

Universitatea (în anul 2005), competiţia Hard&Soft, aflată la 

cea de-a XXV-a ediţie şi care aduce la Suceava echipe din 

toată lumea, trupa de teatru studenţesc Fabulinus, concursul 

Student pentru o zi etc. 

A condus 23 de contracte de cercetare ştiinţifică, are 

numeroase brevete de invenţie şi a coordonat realizarea a 

circa 34 de obiective de investiţii de la USV, printre care 

corpul E, corpurile C şi D, modernizarea restaurantului, 

terenul de sport acoperit etc. 

Sub conducerea sa, Universitatea din Suceava a reuşit să 

obţină calificativul „Grad de încredere ridicat” la prima 

evaluare pe care a realizat-o ARACIS, în anul 2008. 

 „Am sentimentul că totul parcă a început ieri” 

La rândul său, Adrian Graur a mulţumit pentru acest semn de 



recunoaştere, menţionând că este titlul academic pe care îl 

primeşte cu cele mai mari emoţii. 

„Sunt peste 41 de ani de când am ales să mă implic în 

dezvoltarea învăţământului superior sucevean şi în tot acest 

timp am căutat să ofer Universităţii cea mai mare parte din 

timpul şi priceperea mea. Au fost ani cu reuşite şi nereuşite, 

cu satisfacţii şi insatisfacţii, dar tot timpul m-am bucurat de 

oameni buni care m-au însoţit în acest frumos proiect pe care 

l-am botezat USV. Cu siguranţă că nu sunt cel mai în măsură 

să vă vorbesc despre sentimente, dar vă îndemn să faceţi din 

oferirea cu generozitate a unui sfat bun, a unui cuvânt de 

încurajare sau a unei aprecieri pozitive un mod de a fi. Sunt 

sigur că într-o societate din ce în ce mai negativistă avem 

nevoie de relaţii pozitive cu cei de lângă noi, iar comunitatea 

academică suceveană are resursele necesare să ofere tuturor 

un exemplu de bune practici în acest sens. Vă mulţumesc 

pentru acest semn de recunoaştere. Vreau să ştiţi că dacă 

mâine voi avea posibilitatea să rescriu scenariul propriei 

vieţi, USV ar fi la fel ca şi acum, familia mea. Cu siguranţă 

că sunt multe lucruri pe care le-aş schimba, însă nu aş 

schimba întreaga mea disponibilitate de a lucra pentru 

Universitatea «Ştefan cel Mare». După mai bine de 40 de 

ani, uitându-mă în urmă, am sentimentul că totul parcă a 

început ieri. Simt că vreau şi că pot să fiu în continuare 

Adrian Graur, cel pentru care USV nu este doar un simplu 

proiect, ci propria-i viaţă. Titlul mă onorează şi mă bucură 

cel mai mult pentru că vine din partea celor cu care împart zi 

de zi sentimentul frumos de a fi acasă", a mărturisit Adrian 

Graur. 

După ce şi-a adjudecat diploma de Rector Emeritus, aplauze 



viguroase au răsunat în întreg Auditoriumul, în semn de 

recunoştinţă şi admiraţie pentru devotamentul, abnegaţia şi 

munca depusă pentru USV. 
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În cadrul festivităţii de aniversare a 28 de ani de la 

transformarea Institutului de Subingineri în Universitatea 

„Ștefan cel Mare”, rectorul interimar al instituţiei, prof. univ. 

dr. ing. Mihai Dimian, a făcut un apel la schimbare în ceea ce 

privește modul de predare la USV. 

Acesta a citit un manifest ce cuprinde trei noi direcţii ale 

procesului educaţional propuse de Consiliul de 

Administraţie, începând cu semestrul al doilea al anului 

universitar 2017-2018. Prima face referire la motivarea 

studenţilor pentru studiu, a doua se referă la creșterea 

gradului de interactivitate a cursurilor, iar al treilea punct 

recomandă dezvoltarea creativităţii studenţilor. 

De asemenea, titularul fiecărei discipline este încurajat să 

susţină o activitate extracuriculară cu studenţii, în afara 

activităţilor prevăzute în fișa disciplinei. 

Mihai Dimian a argumentat necesitatea unor astfel de măsuri 

menţionând că „ne aflăm în faţa unei schimbări majore în 

ceea ce privește educaţia din România. Studenţii de astăzi 

sunt cei care, în urmă cu câţiva ani, la testele PISA, au 

obţinut ultimul loc în ceea ce privește motivaţia pentru 

studiu, la mare depărtate de celelalte peste 60 de ţări din 

studiu. Dacă noi vom continua să predăm așa cum o facem 

acum, fără să ne punem problema cum motivăm acești tineri 

să înveţe, avem de dus o bătălie care este deja pierdută. De 

aceea, vă rog ca primul lucru pe care o să-l faceţi când vă 

pregătiţi cursurile este să vă gândiţi cum trecem prin această 



criză, cum motivăm studenţii de azi pentru a recepta ceea ce 

încercăm noi să le transmitem. Trebuie să fim conștienţi să 

facem schimbările necesare pentru a fi competitivi, pentru a 

ne putea adapta. Vă propunem un manifest şi aceste lucruri 

nu vă aşteptaţi să le găsiţi în fişa de evaluare, nu vă aşteptaţi 

să primiţi bonusuri pentru ele. Este decizia dumneavoastră 

dacă doriţi să schimbaţi ceva”. 
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Din colecţiile Bibliotecii Universităţii „Ştefan cel Mare” 

Suceava (USV), miercuri, în corpul A al instituţiei, au fost 

expuse cărţile diverşilor autori care au scris despre mişcarea 

de emancipare socială şi politică a românilor din 

Transilvania, intitulată „Şcoala Ardeleană”.  

Caracterul erudit al acestei mişcări este pus în valoare prin 

operele cărturarilor iluminişti care au depus eforturi pentru 

trezirea conştiinţei naţionale. O parte din lucrările lui Samuil 

Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Ioan Budai Deleanu şi 

cărţi ale diverşilor autori care au scris despre aceşti 

reprezentanţi de seamă ai Şcolii Ardelene pot fi văzute în 

expoziţia vernisată. 

Multe dintre cărţile expuse au ca autori pe prof. univ. dr. 

Niculina Iacob, de la Universitatea „Ştefan cel Mare", şi pe 

regretatul cercetător al fenomenului cultural ardelean, Ioan 

Chindriş, fostul director al Filialei din Cluj-Napoca a 

Bibliotecii Academiei Române. 

Dintre donaţiile făcute Bibliotecii Universităţii din Suceava 

de către prof. univ. dr. Niculina Iacob, au fost expuse cele 

cinci volume ale Bibliei Vulgata, apărute în anul 2005, la 

Editura Academiei Române (prima traducere în limba 

română a bibliei Sfântului Ieronim, realizată sub conducerea 



episcopului greco-catolic Petru Pavel Aron) şi patru volume 

din Integrala Manuscriselor Cantemir (ediţie facsimilată 

reprezentând manuscrisul cumpărat de Episcopul Inochentie 

Micu Klein de la Viena în jurul anului 1734). 

„Printr-o fericită coincidenţă, se împlinesc, în anul 

Centenarului Marii Uniri, şi 250 de ani de la moartea 

episcopului greco-catolic Inochentie Micu-Klein, considerat 

de Nicolae Iorga «cel dintâi român modern», iar de istoricul 

clujean David Prodan «deschizătorul luptei politice naţionale 

a românilor din Transilvania». El este adevăratul întemeietor 

al cunoscutei mişcări de spirit din viaţa românilor, pe care o 

numim îndeobşte Şcoala Ardeleană, el a întrezărit orizontul 

viitorului european pentru neamul său, numit tot de el pentru 

prima dată naţiune, şi a deschis porţile culturii iluministe 

pentru emanciparea românilor. Această mişcare culturală de 

anvergură, care nu încetează să ne uimească prin noi şi noi 

revelaţii scoase din taina arhivelor şi care a generat începutul 

renaşterii spirituale a românilor ardeleni, nu ar fi fost cu 

putinţă fără un alt eveniment crucial desfăşurat la cumpăna 

dintre veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea, şi anume unirea 

religioasă a românilor din Transilvania cu Biserica Romei. 

Cardinalul greco-catolic Iuliu Hossu, cel care a citit 

Declaraţia Unirii la 1 Decembrie 1918, obişnuia să spună: 

Dacă nu exista Unirea religioasă de la 1700, nu era nici 

Adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848, unde s-a strigat: 

«Vrem să ne unim cu Ţara!», şi, fără aceasta, nu era nici 

Unirea din 1918”, a transmis prof. univ. dr. Niculina Iacob. 
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fost evidenţiate în cadrul festivităţii de sărbătorire a 28 de ani 

de la transformarea Institutului de Subingineri în 

Universitatea „Ştefan cel Mare”, ceremonie care a avut loc 

miercuri, 7 martie. 

Rectorul interimar al instituţiei, prof. univ. dr. ing. Mihai 

Dimian, a arătat că domeniul cercetării este o dimensiune 

importantă a universităţii, în selectarea universitarilor care au 

fost recompensaţi cu diplomă de merit ţinând cont de trei 

criterii - numărul brevetelor de invenţie obţinute, numărul de 

citări ale articolelor publicate în reviste ştiinţifice acreditate 

la nivel internaţional (ISI)şi factorul de impact al articolelor 

publicate. 

În clasamentul brevetelor obţinute, primul loc a fost ocupat 

de prof. univ. dr. Sonia Amariei, de la Facultatea de Inginerie 

Alimentară. 

Cât priveşte numărul de citări ale articolelor publicate în 

2017, diplomă de merit a primit Olivier Bouriaud, cercetător 

la Facultatea de Silvicultură. 

Al treilea laureat a fost Alin Căilean, de la Facultatea de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, cu cel mai 

ridicat factor de impact al articolelor publicate.  
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Cercetătorii de la CERN (Centrul European de Cercetări 

Nucleare, Geneva), IFIN-HH Măgurele – București și 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sprijinul 

LHCb Collaboration și International Particle Physics 

Outreach Group, invită liceenii să se alăture demersului de 

popularizare a fizicii și cercetării științifice în rândul elevilor 

de liceu, participând la „International Masterclasses – Hands 

on particle Physics”, vineri, 9 martie 2018, începând cu ora 



9.30. 

De-a lungul unei zile, liceenii vor lua contact cu mediul de 

cercetare de la CERN, de pe platforma Măgurele și de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. De asemenea, 

vor avea ocazia să participe la cursuri de particule 

elementare, să viziteze obiective din campusul  USV și să se 

implice în analizarea datelor reale achiziționate în 

experimentul de energii înalte LHCb. Ulterior, aceștia vor 

avea posibilitatea să discute rezultatele în cadrul unei 

videoconferințe cu cercetătorii de la CERN, precum și cu 

colegi din alte centre științifice (Barcelona, Prague CTU, 

Krakow AGH, Genova) care fac parte din programul 

„LHCb@InternationalMasterclass”. 

La final, organizatorii vor înmâna diplome de participare 

tuturor elevilor prezenți. 
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Prof. univ. dr. ing. Adrian Graur, care a primit, miercuri, de 

Ziua Universității Suceava, titlul de Rector Emeritus al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru meritele 

sale la dezvoltarea universității sucevene a declarat că simte 

că poate să fie în continuare acel Adrian Graur pentru care 

USV înseamnă nu doar un simplu proiect, ci propria-i viață. 

„Titlul pe care mi-l acordați astăzi este distincția academică 

pe care o primesc cu cele mai mari emoții. Sunt peste 41 de 



 ani de când am ales să mă implic în dezvoltarea 

învățământului superior sucevean și în tot acest timp am 

căutat să ofer universității noastre cea mai mare parte din 

timpul și priceperea mea. Au fost ani cu reușite și nereușite, 

cu satisfacții și insatisfacții, dar tot timpul m-am bucurat de 

oameni buni care m-au însoțit în acest frumos proiect botezat 

USV”, a spus Adrian Graur. 

El a reamintit că acest moment este cel mai emoționant, dar a 

recunoscut că nu este cel mai în măsură să vorbească despre 

sentimente, dar și-a îndemnat colegii să facă din oferirea cu 

generozitate a unui sfat bun, a unui cuvânt de încurajare, sau 

a unei aprecieri pozitive, un mod de a fi. 

„Sunt sigur că într-o societate din ce în ce mai negativistă, 

avem nevoie de relații pozitive cu cei de lângă noi, iar 

comunitatea academică suceveană are resursele necesare să 

ofere tuturor un exemplu de bune practici în acest sens”, a 

spus Rectorul Emeritus Adrian Graur. 

El a mulțumit pentru acest semn de recunoaștere a 

contribuției sale la dezvoltarea universității sucevenene, dar a 

subliniat că dacă mâine ar avea posibilitatea să rescrie 

scenariul propriei vieți, USV ar fi la fel ca și acum, familia 

sa. 

Adrian Graur a mai spus că, cu siguranță că sunt multe 

lucruri care le-ar schimba, dar i-a asigurat pe colegii săi că n-

ar schimba niciodată întreaga sa disponibilitate de a lucra 

pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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Rectorul interimar al Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a declarat, 
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miercuri, de Ziua Universității, că societatea se află în pragul 

unei revoluții tehnologice și că este nevoie de o nouă 

adaptare, fapt pentru care a propus un manifest. 

Dimian a explicat că manifestul a fost structurat pe trei idei 

esențiale și a fost propus împreună cu Consiliul de 

Administrație al USV atât pentru semestrul al doilea din anul 

universitar 2017-2018, cât și pentru viitor. 

„Primul lucru se referă la motivarea studenților pentru 

studiu. Cel puțin generația actuală se află în această criză. 

Trebuie să schimbăm modul în care predăm. Al doilea lucru 

este interactivitatea cursului, iar al treilea lucru este 

introducerea mai multor elemente de creativitate și 

dezvoltarea creativității studenților. Dacă vrem să pregătim 

studenții pentru viitor, în gândirea critică o facem foarte 

bine, dar în gândirea creativă nu numai că nu o facem foarte 

bine, dezvoltăm atât de bine gândirea critică încât inhibăm 

gândirea creativă. Acest lucru trebuie să ne dea de gândit și 

să schimbăm câte ceva în cursurile noastre pentru a dezvolta 

mai bine gândirea creativă și pentru a oferi șanse sporite 

absolvenților noștri”, a precizat Mihai Dimian. 

El a mai arătat că în condițiile în care societatea se află în 

pragul unei revoluții tehnologice, cu toții trebuie să facem 

schimbările necesare pentru a fi competitivi în această nouă 

revoluție. 

„Este decizia dumneavoastră dacă doriți să schimbați ceva 

pentru că prin educație se poate produce cu adevărat o 

revoluție”, a subliniat prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian. 

 

 

________ 

 

Prefectul Mirela 

 

 

 

 

 

Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat, 



 

 

 

Adomnicăi, la Ziua USV: 

Fostul rector, Valentin 

Popa, actual ministru al 

Educației, avea mesaje 

„oarecum critice” față de 

Guvern, iar actuala 

conducere a Universității 

are mesaje mai 

echilibrate în care 

recunoaște și meritele 

Guvernului 
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că a constatat un mesaj echilibrat al actualei conduceri a 

USV, după ce fostul rector, Valentin Popa, actualul ministru 

al Educației, ar fi avut mesaje „oarecum critice” la adresa 

Guvernului. 

Adomnicăi a spus la festivitatea organizat la Universitatea 

Suceava că la acest moment aniversar se bucură că s-a 

accentuat faptul că nu se aniversează o înființare ci o 

transformare pentru că este vorba de 55 de ani de învățământ 

superior în județul Suceava și 28 de ani de la transformarea 

Institutului de Învățământ Superior în Universitate. 

„După 28 de ani de Universitate în Suceava ați reușit să 

măriți de peste 100 de ori numărul studenților, de peste 15 

ori numărul cadrelor didactice. Avem acum 10 facultăți în 

Suceava și peste 100 de programe de studii, masterat, 

doctorat și post-doctorat în diverse domenii de activitate, 

tehnice, științe ale naturii, socio-umane. Insist asupra acestei 

diversități pentru că demonstrează permanenta conexiune a 

dumneavoastră la nevoile societății pentru că rolul acestei 

instituții este să răspundă nevoilor societății”, a spus 

prefectul. 

Ea a subliniat că aceste rezultate au fost confirmate și 

recunoscute prin cel mai înalt calificativ pe care îl poate 

obține o instituție de învățământ superior de ARACIS. 

Mirela Adomnicăi a mai spus că cetatea medievală care este 

o semnificație a orașului o vede tranpusă în USV ca „o cetate 

a instruirii”, o cetate care se află în slujba învățământului 

superior din cetatea suceveană și crede că asupra orașului 

învățământul superior sucevean trebuie să-și pună mai mult 

amprenta. 



Ea a transmis corpului profesorat că are o mare 

responsabilitate pentru că formează și modele umane și 

repere morale de care are nevoie și urbea suceveană și 

județul Suceava. 

Totuși, prefectul de Suceava a ținut să transmită că de când 

este prefect a simțit un mesaj al fostei conduceri USV 

oarecum critic. 

„Am răspuns de fiecare dată la toate invitațiile pe care le-am 

primit din partea Universității, fie că țineau de începerea 

anului universitar, finalul anului universitar, alte evenimente 

pe care le-ați organizat în cursul anului universitar, am fost 

întotdeauna aici lângă dumneavoastră. De fiecare dată, în 

sală, m-am simțit ca făcând parte și fiind mândră de 

universitatea suceveană. Dar în ultimul an de când 

îndeplinesc vremelnic și funcția de prefect al județului 

Suceava am simțit, în sală, alături de dumneavoastră, un 

mesaj, poate întemeiat în mare parte, oarecum critic, din 

partea fostei conduceri, reprezentată de actualul ministru cu 

care de mândrim pentru că, într-adevăr vă confruntați cu 

multe probleme. Astăzi am simțit un mesaj mai echilibrat în 

sensul în care au fost recunoscute și meritele guvernului și 

îmi doresc ca această schimbare de abordare să se datoreze și 

faptului că un coleg de-al dumneavoastră, aflat acum mai 

aproape de problemă, a înțeles că până la urmă avem același 

interes. Nu suntem în tabere diferite”, a spus Mirela 

Adomnicăi. 

Ea a concluzionat că Prefectura Suceava este un partener al 

Universității Suceava. 

„Ne mândrim cu universitatea suceveană, avem nevoie de un 

mediu academic așa cum l-ați conceput ca strategie, apreciez 



noua abordare a echipei manageriale în sensul în care, 

dincolo de faptul că avem un corp profesoral de calitate, 

avem cercetători care implementează proiecte, avem o echipă 

managerială dechisă către nevoile studenților. Suntem de 

aceeași parte a taberei, vă rog să contați pe Prefectura 

Suceava partener”, a conchis prefectul. 
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Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, la 

festivitățile organizate cu prilejul Zilei Universității Suceava 

că a venit pentru a aduce respectul comunității față de 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

„Este o universitate cu care noi ne mândrim. O spun de 

fiecare dată. Așa cum am mai spus, viitorul unei națiuni, al 

unui oraș, depinde de modul cum ne educăm tinerii”, a spus 

Lungu. 

El a adăugat că tocmai din acest motiv contează pe 

Universitate. 

„Ne dorim și îmi doresc, eu ca primar, ca Universitatea 

Suceava să fie partener al municipalității în ideea de 

transfomare a actului de administrare de acolo în unul 

modern, performant, de smart-city. Sigur, avem multe 

colaborări, în domeniul administrativ, în domeniul cultural 

cu Ansamblul „Arcanul”, în domeniul sportiv cu echipa de 

handbal. Ne dorim și mai multă colaborare și vrem, domnule 

rector să dezvoltăm proiecte punctuale, parteneriate și de ce 

nu pe fonduri europene în care municipalitatea să vină cu 

expertiza pe care o are, cu cofinanțare că este nevoie, iar 

dumneavoastră, partea inovativă, cu partea de inteligență”, a 

declarat Ion Lungu. 



Primarul este convins că în anii următori  vor fi găsite soluții 

și că deja a avut discuții aplicate pe această temă cu rectorul 

interimar Mihai Dimian. 

Totodată, Ion Lungu a menționat că își dorește să poată 

contribui la sporirea capacității de cazare a universității. 

„Știm că este o bătălie pe această temă pentru că sunt mulți 

studenți care în mod normal ar trebui să vină aici, la 

Suceava, mai ales că sunt din Basarabia și Ucraina. Cred și 

sper că aceste lucruri se vor întâmpla”, a mai declarat Ion 

Lungu. 

 

 

 

________ 
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Eveniment festiv la Universitatea Ștefan cel Mare din 

Suceava. Astăzi,  s-a desfăşurat o ședință festivă  şi 

ceremonia de acordare a titlului onorific de Rector Emeritus, 

prof. univ. dr. Adrian Graur, pentru “contribuția excepțională 

la creșterea și consolidarea prestigiului național și 

internațional al universității”. 

În prezența conducerii instituției și a autorităților județene și 

locale, fostul rector Graur a spus că este onorat pentru 

această distincție care încununează o carieră de 41 de ani în 

învățământul superior sucevean. 
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Mediul academic sucevean a marcat, miercuri, 7 martie 

2018, printr-o ședință festivă, 28 de ani de la transformarea 

Institutului de Subingineri în Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava. La eveniment au participat oficialități, cadre 

didactice și studenți, dar și invitați din universități partenere 

din Ucraina și Republica Moldova. Astfel, la ședința festivă 

s-au aflat prefectul județului Suceava, Mirela Adominicăi, 



primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vicepreședintele 

Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Niță, reprezentanți 

ai Universităților „Yurii Fedkovici” din Cernăuți, ai 

Universității Bucovinene din Cernăuți și ai Universității 

Libere Internaționale din Republica Moldova, precum și 

președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești 

din România (ANOSR), Marius Deaconu. 

În deschiderea ședinței, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, 

rectorul interimar al Universității din Suceava, a ținut să 

menționeze însemnătatea zilei de 7 martie, dată la care 

Guvernul României a aprobat, în anul 1990, transformarea 

Institutului de Subingineri în Universitatea „Ștefan cel 

Mare”. 

„Sunt 28 de ani de când avem universitate la Suceava. Ne 

apropiem de 55 de ani de învățământ superior la Suceava. 

Aceste lucruri s-au făcut cu ajutorul miilor de cadre 

didactice, cu ajutorul zecilor de mii de studenți care s-au 

perindat prin acest campus, care au contribuit la creșterea 

prestigiului acestei universități.  Însă, dacă ne vom uita la 

începuturile ei, vom constata că a început cu excelență. Am 

avut ca rectori doi academicieni de prestigiu ai României, 

Constantin Ciopraga și Constantin Corduneanu. 

Universitatea dezvoltată din 1990, pornind de la un campus 

modern, pornind de la un corp profesoral de excepție, a fost 

coordonată de domnul academician Emanuel Diaconescu și 

domnul prof. univ. dr. ing. Adrian Graur”, a spus prof. univ. 

dr. ing. Mihai Dimian. 
 

 

_________ 
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Societatea se află în pragul unei revoluţii tehnologice şi este 

nevoie de adaptare la un nou mod de a preda, interactiv şi cu 
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 stimularea creativităţii studenţilor, a declarat pe 7 martie 

rectorul interimar al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava 

(USV), prof.univ.dr.ing. Mihai Dimian, la deschiderea 

evenimentului prilejuit de Zilele Universităţii. El a citit un 

manifest structurat pe trei idei esenţiale, pe care l-a propus cu 

Consiliul de Administraţie al USV pentru semestrul al doilea 

din anul universitar 2017-2018, dar şi pentru viitor. 

„Primul lucru se referă la motivarea studenţilor pentru 

studiu. Cel puţin generaţia actuală se află în această criză. 

Trebuie să schimbăm modul în care predăm. Al doilea lucru 

este interactivitatea cursului, iar al treilea lucru este 

introducerea mai multor elemente de creativitate şi 

dezvoltarea creativităţii studenţilor. Dacă vrem să pregătim 

studenţii pentru viitor, în gândirea critică o facem foarte 

bine, dar în gândirea creativă nu numai că nu o facem foarte 

bine, dezvoltăm atât de bine gândirea critică încât inhibăm 

gândirea creativă. Acest lucru trebuie să ne dea de gândit şi 

să schimbăm câte ceva în cursurile noastre pentru a dezvolta 

mai bine gândirea creativă şi pentru a oferi şanse sporite 

absolvenţilor noştri”, a spus Dimian. 

El a transmis studenţilor şi profesorilor că gândirea creativă 

şi intuiţia fac diferenţa între om şi calculator. ”Ne aflăm în 

faţa unei schimbări majore în ceea ce priveşte educaţia din 

România. Studenţii de astăzi sunt cei care în urmă cu câţiva 

ani, la testele PISA, au obţinut ultimul loc, la mare depărtare 

de celelalte 64 de state, în ceea ce priveşte motivaţia pentru 

studiu. Dacă vom continua să predăm cum facem acum, fără 

să ne punem problema cum îi motivăm pe aceşti tineri să 

înveţe, atunci avem de dus o bătălie deja pierdută. De aceea, 

am să vă rog ca primul lucru pe care-l faceţi când vă pregătiţi 



cursurile să vă gândiţi cum trecem prin această criză. Cum 

motivăm studenţii de astăzi pentru a recepta ceea ce 

încercăm să le transmitem. De asemenea, ne aflăm în faţa 

unei noi revoluţii tehnologice. (…) În 2016, maşina a înfrânt 

campionul mondial de Go. (…) La Go, pe lângă gândirea 

critică şi regulile aplicate ai nevoie şi de intuiţie. Calculatorul 

este mult mai bun decât noi la implementarea regulilor, are o 

capacitate de calcul extraordinară, însă este mult în urma 

noastră în ceea ce priveşte gândirea intuitivă şi gândirea 

creativă. (…) Vă propunem un manifest, şi aceste lucruri nu 

vă aşteptaţi să le găsiţi în fişa de evaluare, nu vă aşteptaţi să 

primiţi bonusuri pentru ele. Este decizia dumneavoastră dacă 

doriţi să schimbaţi ceva”, a spus Dimian.  

 

 


